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Uvod

• Finteh – Finančna tehnologija (angl. Financial Technology)
 Tehnološko pogojene inovacije v finančnih storitvah, ki lahko
rezultirajo v novih poslovnih modelih, načinih uporabe, procesih ter
produktih in imajo materialen učinek na finančne trge, institucije ter
zagotavljanje finančnih storitev.

• Nekateri gonilniki tehnološkega razvoja:
 Tehnologije veriženja podatkovnih blokov (ang. "Blockchain")
 Analitična obdelava masovnih podatkov (ang. "Big Data")
 Strojno učenje in umetna inteligenca (ang. "Machine Learning",
"Artificial intelligence")
 Računalništvo v oblaku (ang. "Cloud computing")
 Internet stvari in biometrika (ang. "Internet of things (IoT)",
"Biometrics")
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Plačevanje kot eno od finteh področij
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Izsledki izvedene ankete med subjekti nadzora BS
na področju plačilnih storitev (1)
•

Slovenski ponudniki plačilnih storitev so v zaostanku pri ponujanju v EU
najpogostejših inovacij

•

M-bančništvo in brezstično plačevanje
najznačilnejši plačilni storitvi, ponujeni komitentom v
obdobju 2014-2016

•

V načrtovani ponudbi za prihodnja leta so predvsem
takojšnja plačila ter e/m denarnica in m-plačevanje

•

Priložnosti po PSD2:
• ponudnik novih plačilnih storitev (AIS/PIS)
• povezovanje s TPP-ji
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Izsledki izvedene ankete med subjekti nadzora BS
na področju plačilnih storitev (2)
Sprememba ponudbe plačilnih produktov zaradi
nebančnih ponudnikov plačilnih storitev

DA

NE

n.a.

Povezovanje s Finteh podjetji pri oblikovanju
novih plačilnih produktov

DA

NE

n.a.

Mnenje, ali bodo v bližnji prihodnosti vsa kreditna
plačila "takojšnja" (tj. obdelana v skladu s pravili
sheme SEPA SCT Inst)

DA

NE

n.p.

Mnenje, ali je razvoj plačilnih storitev prepoznan
kot znaten

DA

NE

n.p.
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Razprava članov NSP na temo vpliva Finteh na trg plačil v
Sloveniji
• Izhodišča za razpravo:
 identifikacija vpliva Finteh na trg plačil (PSPN analiza – prednosti/slabosti
in priložnosti/nevarnosti)
 pripravljenost tržnih deležnikov na spremembe
 potrebe trga plačil

 morebitne ovire za razvoj (strateške, poslovne, zakonodajne)
 identificirana tveganja in ukrepi za njihovo obvladovanje
 vidiki konkurence
 varstvo potrošnikov
 "prijaznost" regulativnega okolja
 pričakovanja trga glede politike regulatorja na področju inovacij
 zadostnost informiranja subjektov nadzora
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